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1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego. 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie,  
ul. Brzegowa 69a,  
57-100 Strzelin 
 
tel. (071) 79 62 900 
faks (071) 79 62 929 
 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 z późn. zm.), dalej zwanej „Ustawą" lub 
„u.p.z.p”: 
 
a) „Kontrakt" naleŜy odnieść takŜe do „umowy" w rozumieniu obowiązujących w Polsce 

przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny 
oraz u.p.z.p.; 

 
b) termin "Konsorcjum" naleŜy rozumieć jako porozumienie cywilnoprawne dwóch lub 

większej liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej "Partnerami") i naleŜy je 
odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego w rozumieniu przepisów u.p.z.p.; 

 
c) termin „Lider” oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy 
(członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z 
realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec 
Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W 
szczególności Lider będzie upowaŜniony do zaciągania zobowiązań, do 
przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w 
imieniu wszystkich partnerów, razem i kaŜdego z osobna. Wszelka korespondencja 
będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu 
wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera 
ustalone w Kontrakcie, 

 
d) termin „Wykonawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
 
Przetarg nieograniczony. 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia stanowiącego usługi jest pomoc Jednostce 
Realizującej Projekt w realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „Budowa kanalizacji w 
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Gminie Strzelin wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Chociwelu” zgodnie z 
wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdraŜania projektów Funduszu Spójności oraz 
umową dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.  
Niniejsze zamówienie obejmować będą w szczególności: 

• udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w charakterze 
doradcy dla pozostałych do przeprowadzenia postępowań przetargowych, 

• weryfikacja struktury Jednostki Realizującej Projekt oraz jej procedur, 
• doradztwo dotyczące bieŜącego zarządzania i administrowania Projektem w 

szczególności w sprawach technicznych, finansowo-księgowych oraz prawnych, 
• pomoc i doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji 

zewnętrznych, 
• przeszkolenie personelu JRP w zakresie kompleksowego zarządzania Projektem, 
• działania informacyjne i promujące Projekt. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony został w Części III 
niniejszej SIWZ.  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 
główny przedmiot:    72.22.40.00-1 – usługi doradcze w zakresie  

zarządzania projektem, 
dodatkowe przedmioty:  80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe. 
 

5. Zamówienia cz ęściowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

6. Zamówienia uzupełniaj ące. 
 
Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 10% 
wartości przedmiotu zamówienia. 
  

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowe j. 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

8. Termin wykonania zamówienia. 
 
42 m-ce od dnia podpisania umowy 

9. Warunki udziału w post ępowaniu oraz dokumenty potwierdzaj ące 
spełnianie warunków udziału w post ępowaniu. 

 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu: 
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1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie 
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru  jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich), 

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich), 

c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawione nie wczesniej, niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich), 

d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
22 u.p.z.p o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 
zobowiązany jest złoŜyć pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców, natomiast kaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie 
składa oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ) wraz z pisemnym 
zobowiązaniem innych podmiotów do oddania  Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia (jeŜeli dotyczy), 

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W celu 
potwierdzenia posiadanego doświadczenia Wykonawca musi spełniać 
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny 
potencjał techniczny, finansowy i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i 
doświadczenie): 

 

a) wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 

-  2 kontrakty na usługę Pomocy technicznej przy przygotowaniu lub 
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realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym, z 
których: 

o KaŜdy obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompowniami o długości min. 25 km, 

o Przynajmniej jeden posiada wartość netto robót min. 60 mln zł. 

- 1 kontrakt obejmujący pomoc w przeprowadzeniu przetargu i 
uczestnictwo w komisji przetargowej dla zamówień na roboty,  

- 2 szkoleń z zakresu warunków kontraktowych FIDIC oraz zarządzania 
projektem inwestycyjnym współfinansowanym ze środków UE. KaŜde z 
powyŜszych zagadnień moŜe być przedmiotem odrębnego szkolenia, 

- 2 kontraktów obejmujących obsługę prawną.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłoŜyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych równieŜ wykonywanych usług sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4  do niniejszej IDW oraz dokumenty 
potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.  

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonane przez 
Wykonawców usługi zostały wykonane naleŜycie, zawierały co najmniej: 

a. wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu 
realizował usługi, których dokumenty dotyczą, 

b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi, 
c. wskazanie zakresu usług, 
d. wskazanie wartości usług, 
e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
f. wskazanie miejsca wykonania,  
g. opinię podmiotu wskazanego powyŜej w pkt. b stwierdzającą, Ŝe usługi 

zostały wykonane/są wykonywane naleŜycie 

b) wskaŜe do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące 
osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
wykształcenia i doświadczenia,  niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
takŜe zakresu wykonywania przez nich czynności: 

l.p.  Ekspert Wymagane kwalifikacje 

1.  Kierownik Zespołu - wykształcenie wyŜsze, 

- min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym min 3-letnie 
w zarządzaniu zespołem pomocy technicznej lub 
zespołem realizującym projekt inwestycyjny w sektorze 
gospodarki wodno-ściekowej o całkowitej wartości min. 60 
mln zł, w ramach którego zakończono wszystkie 
planowane roboty budowlane. 

- znajomość języka polskiego. 
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l.p.  Ekspert Wymagane kwalifikacje 

2.   Ekspert ds. 
Zamówień 
publicznych nr 1 

- min. 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z 
obsługą zamówień publicznych, 

- uczestnictwo w charakterze członka komisji przetargowej 
w min. 3 postępowaniach o udzielenie zamówień 
publicznych zgodnie z Pzp, gdzie wartość szacunkowa 
przynajmniej jednego z zamówień wynosiła min. 10 000 
000 zł netto, 

- doświadczenie w dokumentowaniu zgodnie z Ustawą Pzp 
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzenie niezbędnej dokumentacji z 
postępowania uczestnictwo w charakterze członka komisji 
przetargowej w min. 3 postępowaniach o udzielenie 
zamówień publicznych zgodnie z Pzp, gdzie wartość 
szacunkowa przynajmniej jednego z zamówień wynosiła 
min. 10 000 000 zł netto, 

- znajomość języka polskiego. 

- opracowanie min. 2 SIWZ dla kontraktów na roboty 
budowlane w oparciu o warunki FIDIC (czerwona 
ksiąŜka), oraz min. 1 SIWZ dla kontraktu na roboty 
budowlane w oparciu o warunki FIDIC (Ŝółta ksiąŜka) 

- opracowanie min. 1 SIWZ na usługę InŜyniera, 

- znajomość języka polskiego. 

3.  Ekspert ds. 
Zamówień 
publicznych nr 2 

- opracowanie min. 2 SIWZ dla kontraktów na roboty 
budowlane w oparciu o warunki FIDIC (Czerwona 
KsiąŜka), oraz min. 1 SIWZ dla kontraktu na roboty 
budowlane w oparciu o warunki FIDIC (śółta KsiąŜka) 

- opracowanie min 1 SIWZ na usługę InŜyniera, 

- znajomość języka polskiego. 

4.  Ekspert ds. 
kontraktów FIDIC 

- wykształcenie wyŜsze techniczne, 

- znajomość warunków kontraktowych FIDIC potwierdzona 
dyplomem odpowiednich studiów wyŜszych lub 
certyfikatem ukończenia szkolenia, 

- opracowanie min. 5 opisów przedmiotu zamówienia oraz 
warunków kontraktowych na roboty budowlane w oparciu 
o warunki FIDIC, gdzie wartość szacunkowa przynajmniej 
jednego z zamówień wynosiła min. 10 000 000 zł netto, 

- uczestnictwo w charakterze członka komisji przetargowej 
w min. 3 postępowaniach o udzielenie zamówień na 
roboty budowlane, gdzie wartość szacunkowa 
przynajmniej jednego z zamówień wynosiła min. 10 000 
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l.p.  Ekspert Wymagane kwalifikacje 

000 zł netto, 

- udział w realizacji min 3 kontraktów na roboty w oparciu o 
warunki FIDIC, w szczególności doświadczenie w 
przygotowywaniu dokumentów związanych z 
wprowadzaniem zmian do kontraktów zgodnie z art. 144 
Pzp oraz zamówień dodatkowych lub uzupełniających 
zgodnie z art. 67 Pzp, 

- doświadczenie w rozliczaniu środków trwałych 
wytworzonych w ramach min 3 kontraktów o łącznej 
wartości netto robót min. 60 mln zł,. 

- znajomość języka polskiego. 

5.  Ekspert ds. 
prawnych 

- minimum 5 letnie doświadczenie jako radca prawny, 

- doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej związanej 
z przygotowywaniem lub prowadzeniem przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwo komunalne 
minimum 2  inwestycji budowlanych. 

6.  Ekspert ds. promocji - doświadczenie w prowadzeniu działań 
upowszechniających dla jednostek samorządu 
terytorialnego lub spółek komunalnych, 

- obsługa związana z prowadzeniem działań informacyjno-
promocyjnych dla co najmniej 3 projektów  
współfinansowanych ze środków pomocowych, 

- minimum 3 letnie doświadczenie w przygotowywaniu 
materiałów prasowych i współpracy z mediami. 

Uwagi: 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę funkcji kilku 
ekspertów. Dopuszczalne jest łączenie funkcji jedynie Eksperta ds. zamówień 
publicznych nr 1 i Eksperta ds. zamówień publicznych nr 2. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  
zobowiązani są przedłoŜyć wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3  do niniejszej IDW. 

c) dokument stwierdzający, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie, 
posiadają wymagane uprawnienia : 

• Ŝyciorysy (w formie oryginału lub czytelnej kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upowaŜnione do podpisywania 
oferty) zawierające informacje potwierdzające stawiane poszczególnym 
osobom warunki, 

• dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia (w 
formie oryginału lub czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
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oryginałem przez osobę/osoby upowaŜnione do podpisywania oferty),  

• informacja o osobach wyznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia 
sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do niniejszej IDW 

 
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący 
warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa): 

• posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 
100 tys. zł. 

Na potwierdzenie spełniani powyŜszego warunku wykonawca musi przedłoŜyć 
informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie 
mniejszej niŜ 100 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
zamawiającego, moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

 
 

2. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od 
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, 
poz. 1817): 

1) jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŜej w pkt. 
9.1.1).a), 9.1.1).b) i 9.1.1) c) składa dokument lub dokumenty, wystawione 
zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne i  zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
2) jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
powyŜej w pkt 9.2.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
W przypadku złoŜenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w 
innych walutach niŜ PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 
przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3) dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2.1).a) i c), powinny być wystawione 
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nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, 
o których mowa w pkt. 9.2.1).b), powinny być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
3. Dokumenty wymienione w pkt.9 naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
3.1. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu włącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości. 

3.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
4. Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana wg 

formuły: „spełnia – nie spełnia”. 
 
 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę udzielenie zamówienia. 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich 

partnerów. 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem Umowy, 
Wykonawcy muszą przedłoŜyć Zamawiającemu Umowę, opisującą: 

• przyjętą formę prawną, 
• określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu robót, 
• wskazanie zawiązania jej co najmniej na czas nie krótszy, niŜ czas trwania 

umowy, powiększony o okres trwania rękojmi, 
• zawierającą zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności w zakresie 

realizowanego zamówienia, 
• wskazującą sposób dokonywania płatności dla Wykonawcy wspólnie 

realizującego zamówienie poprzez ustanowionego Lidera. 
5. Wypełniając formularz oferty naleŜy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika 

(Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W 
innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. 
nazwa, adres Wykonawcy, naleŜy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i 
Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy. 

 

11. Wadium 
 
1. Wysoko ść wadium. 
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KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
5.000,00 PLN  

słownie: pięć tysięcy złotych. 
 
2. Forma wadium. 

 
1) Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin waŜności gwarancji 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego 
ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w 
ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub 
zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy”. 

Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się równieŜ do poręczeń, określonych w pkt 
11.2.1) b) i 11.2.1) e). 

 
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.  

 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na następujący 
rachunek Zamawiającego: 

49 1020 5226 0000 6702 0019 3144 
Do oferty naleŜy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem. 

 
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez u.p.z.p formach naleŜy złoŜyć w: 

oryginał wraz z oryginałem oferty, kopie wraz z kop ią oferty . 
 
4. Termin wniesienia wadium.  
 
Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 
 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 
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przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia 
przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
 
5. Zwrot wadium.  
 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 
 
6. Utrata wadium.  
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 

leŜących po stronie Wykonawcy, 
4) w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 4a u.p.z.p. 

12. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania 
umowy. 
 
1. Informacje ogólne.  
 
Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy. Zabezpieczenie słuŜy takŜe do pokrycia roszczeń Zamawiającego z 
tytułu rękojmi za wady. 
 
2. Wysoko ść zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy.  
 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej w 

wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 

 
3. Forma zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy. 
 

1) Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pienięŜnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 

49 1020 5226 0000 6702 0019 3144 
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4) JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

5) W przypadku składania Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, 
gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 
zawierać zobowiązanie do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze 
pisemne Ŝądanie Zamawiającego”. 

6) JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający moŜe wybrać najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 
149 u.p.z.p. 

 
4. Zwrot zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy.  
 
Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania kontraktu nastąpi zgodnie z zapisami §14  
Umowy. 

13. Waluta w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia zwi ązane z realizacj ą 
niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wymagania podstawowe.  
 

1) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 

SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iŜ jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iŜ do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŜnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

4) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli 
upowaŜnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty naleŜy dołączyć oryginał 
lub po świadczon ą notarialnie  za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaŜnione. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane przez 
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Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie. 
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 

dopuszcza złoŜenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co 
najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 

7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złoŜone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. śadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym równieŜ te przedstawiane w formie oryginałów, 
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

 
2. Forma oferty.  
 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 
2 kopie - kopie mogą być kserokopiami oryginału), mieć formę pisemną i format 
nie większy niŜ A4. Arkusze o większych formatach naleŜy złoŜyć do formatu A4. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, 
odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeŜeli do reprezentowania 
Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki 
do niniejszej IDW powinny być złoŜone w formie oryginału. Zgodność z 
oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeŜeli do 
reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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3. Zawarto ść oferty.  
 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszej IDW, 
b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

d) dowód wniesienia wadium, 
e) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
IDW, 

f) wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

g) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania  Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów  na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia (jeŜeli dotyczy), 

h) informacja o osobach wyznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej 
IDW, 

i) wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe 
zamówienia te zostały naleŜycie wykonane (np. listy referencyjne lub protokoły 
odbioru), 

2) Zalecane przez Zamawiającego jest złoŜenie w ofercie spisu treści z 
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 
4. Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 
Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iŜ 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli 
Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one 
udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 u.p.z.p. 
 

15. Wyjaśnianie i zmiany w tre ści SIWZ. 
 
1. Wyjaśnianie tre ści SIWZ. 
 
1) Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 1. 

 
2. Zmiany w tre ści SIWZ.  
 

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, 
przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. 
Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a jeŜeli specyfikacja 
jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

2) Zmiany są kaŜdorazowo wiąŜące dla Wykonawców. 
3) JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – 
Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, jeŜeli SIWZ jest 
udostępniana na tej stronie. 

 

16. Zebranie Wykonawców. 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w 
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi 
informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej 
SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 
Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ. 
 

 
17. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z Wykonawcami. 
 
Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
są: 
1/ w zakresie przedmiotu zamówienia: Kamilla Łoś-Kunysz tel. 071 79 62 909 
2/ w zakresie procedury przetargowej: Kamila Rademacher. tel. 509606526 
 
 
18. Miejsce, termin i sposób zło Ŝenia oferty. 
 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Zakładu 

Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie, ul. Brze gowa 69a, 57-100 
Strzelin w nieprzekraczalnym terminie: 

 
do dnia  19 stycznia 2010  do godz. 11.30 

 
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce).Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 
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Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie 
ul. Brzegowa 69a,  

57-100 Strzelin  
Oferta w post ępowaniu na zadanie pn.: 

Pomoc techniczna dla Projektu „Budowa kanalizacji w  Gminie Strzelin wraz z 
modernizacj ą oczyszczalni ścieków w Chociwelu" 

 
 

Nie otwiera ć przed dniem: [data i godzina zgodna z pkt 19 IDW]  
 
 

3.Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Zakład 
Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie, przy ul.  Brzegowej 69a, 57-100 
Strzelin 
 
 

dnia 19 stycznia 2010 godz. 12.00 
 

20. Tryb otwarcia ofert 
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający kaŜdorazowo ogłosi obecnym: 
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
3) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty. 

PowyŜsze informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania 
przetargowego. 
 

3. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyŜej w pkt. 20.1. i 
20.2.2)-3) niniejszej IDW. 

21. Zwrot oferty bez otwierania. 
Ofertę złoŜoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
 

22. Termin zwi ązania ofert ą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
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związania ofertą, z zastrzeŜeniem, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o 
wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy 
jednak niŜ 60 dni. 

 
3. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje 

utraty wadium. 
 
4. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli 
przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

 

23. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w PLN. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich czynności 
niezbędnych do wykonania zamówienia i którą naleŜy wpisać do Formularza 
Oferty. 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 
zostały w części II niniejszej SIWZ we wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

4. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 u.p.z.p. 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki w obliczeniu ceny. 
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane 
przez Zamawiającego poprawienie omyłki w obliczeniu ceny, polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Nie wyraŜenie zgody powodować 
będzie odrzucenie oferty. 

 

24. Kryteria oceny ofert. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które : 

1) zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i 
ich znaczenie: 
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l.p. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

1) Cena 100% 

 
3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi 

najniŜszą cenę za realizację zamówienia. 
4. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

 
W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć 
podatek VAT w wysoko ści 22 % ceny netto.  
 
W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie 
jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT zamawiający na 
etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług 
VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt 1 u.p.z.p. mówiącym o cenie w rozumieniu art.3 ust.1 
pkt 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). PowyŜsze 
wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciąŜała budŜet 
Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 
Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów 
zagranicznych, kwotę naleŜnego, obciąŜającego Zamawiającego z tytułu realizacji 
umowy, podatku VAT w wysoko ści 22% ceny netto.  
 

25. Oferta z ra Ŝąco nisk ą ceną. 
 
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 
na wysokość ceny. 
 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

26. Uzupełnienie oferty. 
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w 
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określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 
1 Ustawy, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw albo którzy złoŜyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające 
błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 
ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później, niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
 

27. Tryb oceny ofert. 
 
1. Wyjaśnienia tre ści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z 
zastrzeŜeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 
u.p.z.p., niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

 
2. Sposób oceny zgodno ści oferty z tre ścią niniejszej SIWZ.  
 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie 
z zastrzeŜeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

 
3. Sprawdzanie wiarygodno ści ofert.  
 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 
wykazów, danych i informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe 
złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 
pkt 2) u.p.z.p., niezaleŜnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

28. Wykluczenie Wykonawcy. 
 
Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p., podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Zawiadomienie o wykluczeniu spełniać będzie wymogi art. 24 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 
u.p.z.p. 
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29. Odrzucenie oferty 
 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. 
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu 

ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku post ępowania 
 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
1/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres  

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy 
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom 
w kaŜdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację, 

2/ wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i  
prawne, 

3/ wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w ust. 3, równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie Wskazane miejsce i termin 
podpisania umowy. 

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane zgodnie z u.p.z.p.. 
 

31. Informacje ogólne dotycz ące kwestii formalnych umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia. 

 
1. Zgodnie z art. 139 i art.140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy 

nie stanowią inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej; 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
6) jest niewa Ŝna:  

a) jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ. 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego 
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wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani 
dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. 10.4 IDW. 

3. Wykonawca  który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość 
dwukrotnie przewyŜszającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy zobowiązujący jest dostarczyć uchwałę zgodnie z art.230 
Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000r.) lub wpis/odpis 
umowy spółki zezwalającej na zaciąganie takich zobowiązań. 

4. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia podlegać będzie aneksowaniu w trybie 
art. 144 ust. 1 ustawy. W szczególności aneksowaniu podlegać moŜe: 
1/ zmiana specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia pisemna 
zgodą zamawiającego. 

a/ Wykonawca z własnej inicjatywy moŜe zaproponować zmianę specjalistów w  
następujących przypadkach: 
• śmieci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty, 
• niewywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, 
• jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezaleŜnych od Wykonawcy (np. rezygnacja). 
b/ Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeŜeli uzna, Ŝe 
nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. 
c/ W przypadku zmiany specjalisty – nowy specjalista musi spełniać wymagania  

określone dla danego specjalisty. 
d/ Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z Ŝądaniem 
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

 
2/ Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas 
opóźnienia realizacji kontraktów na roboty lub kontraktu na usługę InŜyniera, jeśli 
takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub o czas 
wydłuŜenia realizacji Projektu. 
 

Zmiany moŜe inicjować kaŜda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, 
określając warunki jej dokonania zmiany, biorąc pod uwagę w szczególności: 
a/ opis zmiany, 
b/ uzasadnienie zmiany, 
c/ koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 
d/ wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 
e/ czas wykonania zmiany, 
f/ wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, 
g/ konieczność sporządzenia aneksu do umowy. 
 

5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej 
SIWZ. 
 

32. UniewaŜnienie post ępowania 
 

1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 
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sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.. 
2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
2) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, 
 – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

33. Środki ochrony prawnej 
 
1. Informacje ogólne.  

1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane art. 179 i nast. u.p.z.p., z uwzględnieniem faktu, iŜ wartość 
szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej dla usług w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p. 

2) Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p., 
c) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 

u.p.z.p. 
 

34. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami. 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu, a kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdziła fakt 
ich otrzymania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyŜej mowa 
uwaŜa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, 
Ŝe mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uwaŜa się dni i godziny pracy 
Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 

 

35. Podwykonawstwo 
 

Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Formularzu Oferty. 
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36. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 
 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 
 

Nazwa Załącznika  
 
Załącznik nr 1 

 
Wzór Formularza Oferty. 

Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 3 
Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze 
zamówienie. 

Załącznik nr 4 
Wzór informacji o osobach wyznaczonych do wykonania 
niniejszego zamówienia. 

Załącznik nr 5 Wzór wykazu usług wykonanych przez Wykonawcę 

 
Wskazane w tabeli powyŜej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 
14 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złoŜenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 
 
 

FORMULARZ OFERTY 

DLA  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  

Pomoc techniczna dla Projektu „Budowa kanalizacji w  Gminie Strzelin 
wraz z modernizacj ą oczyszczalni ścieków w Chociwelu" 

 
realizowanego w ramach projektu  

„Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w 
Chociwelu” 

współfinansowanego ze środków Fundusz Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie,  
ul. Brzegowa 69a 
57-100 Strzelin 
 
2. WYKONAWCA:  
 
Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez :  
 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawc y(ó

   
   

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu   
Nr faksu  
Adres e-mail   

 
 
4. Ja (my) ni Ŝej podpisany(i) o świadczam(y), Ŝe: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, 
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi : 

.............................................. PLN (słownie: 

................................................................), 
w tym uwzględniono naleŜny podatek VAT w wysokości ................... PLN, 

4) niniejsza oferta jest waŜna przez 30 dni, 
5) akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane 
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l.p. 

 
 
 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 
 
 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

 
 
 
Miejscowość i 

data 

1)      

2)      

przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie 
z treścią pkt. 12 IDW, 

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia], 

8) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w 
celu udzielenie niniejszego zamówienia, 

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), [Ŝadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniŜej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 
 

Strony w ofercie  
(wyra Ŝone cyfr ą) 

l.p.  Oznaczenie rodzaju (nazwy) 
informacji  

o
d 

do  
a)    
b)    

 
10) wadium w wysokości …………….  PLN zostało wniesione w formie 

……………….. 
11) zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie 

następujących części zamówienia: 
 

l.p. Nazwa cz ęści zamówienia 
1.  
2.  

 
12) Oferta została złoŜona na …………. ponumerowanych stronach 

 
Podpis(y): 
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l.p. 

 
 
 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 
 
 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

 
 
 
Miejscowość 

i data 

1)      
2)      

 

 

Załącznik nr 2 – wzór o świadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w post ępowaniu. 
 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie,  
ul. Brzegowa 69a 
57-100 Strzelin 
 
2. WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez : 
 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawc y(ó

   
   

 
OŚWIADCZAM(Y), śE: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.): 

1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn.: Pomoc techniczna dla Projektu „Budowa kanalizacji w 
Gminie Strzelin wraz z modernizacj ą oczyszczalni ścieków w 
Chociwelu"  i realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności „Budowa 
kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w 
Chociwelu”; 

2. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

3. posiadamy wiedzę i doświadczenie; 
4. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
5. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej przez 

Zamawiającego. 
6. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 
1655 z późn. zm.) 

 
3. Podpis(y): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - Wykonawca wybiera stosowanie do stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu. 
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Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób, które b ędą wykonywa ć niniejsze 
zamówienie. 
 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie,  
ul. Brzegowa 69a 
57-100 Strzelin 
 
2. WYKONAWCA:  
 
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez: 
 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawcy(ów)  

   
   

 
OŚWIADCZAM(Y), śE: 

 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

l.p.  
Imię i nazwisko 

Nazwa 

Zakres  
wykonywanych 

czynno ści 
Kwalifikacje  Lata 

doświadczenia  

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

osobami 
1)      
2)      
3)      

 
3. Podpis(y): 
 

 
 
 
l.p. 

 
 
 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 
 
 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

 
 
 
Miejscowość 

i data 

1)      

2)      

 
 
 

Wykonawca modeluje tabelę poniŜej w zaleŜności od swego składu. 
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Numer zamówienia: 2/JRP/2010 

 

 

Załącznik nr 4 – wzór informacji o osobach wyznaczonych  do 
wykonania niniejszego zamówienia. 
 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie,  
ul. Brzegowa 69a 
57-100 Strzelin 
 
 
2. WYKONAWCA:  
 
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez: 
 

l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 
Wykonawc y(ó
w)    

   
 
 

INFORMACJA  
 

Wykonawca przestawia według podanego poniŜej wzoru informacje o osobach 
wskazanych w wykazie osób wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. 
Wykonawca na własne ryzyko przedstawia te informacje, które uwaŜa za istotne w 
świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać 
wymagane przez Zamawiającego w pkt. 9.1. IDW doświadczenie i kwalifikacje. 

 
Do niniejszego Ŝyciorysu załączono wskazane przez Zamawiającego dokumenty 
potwierdzające wymagane w SIWZ uprawnienia zawodowe dla niniejszej osoby . 

 
Imię i nazwisko osoby: 
................................................................................................... Zakres czynności: 
.......................................................................................................... Data 
urodzenia: .............................................................................................................  
Wykształcenie: 
....................................................................................................................... 
Uczelnia: 
................................................................................................................................  
Data od (miesiąc/rok): ............................................. do (miesiąc/rok): 
................................ Uzyskany tytuł: 
...................................................................................................................... 
Kwalifikacje zawodowe: 
........................................................................................................ 
...........................................................................................................................................
...... 
...........................................................................................................................................
...... 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  
Proszę napisać odpowiednie doświadczenie zawodowe w kolejności od ostatnio 
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l.p. 

 
 
 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 
 
 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

 
 
 
Miejscowość 

i data 

1)      

2)      

 

wykonywanych do najdawniej wykonywanych. Proszę wskazać szczególne 
informacje dotyczące osoby odpowiednie dla przewidzianego dla niego zakresu 
prac. 

 
Wykonawca modeluje tabelę poniŜej w zaleŜności od swego składu. 
 
Okres od: ..............................do: ............................ 
Wykonane projekty/przedsięwzięcia: 
...................................................................................... 
Zakres wykonywanych czynności w danym projekcie/przedsięwzięciu: .......... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
Okres od: ..............................do: ............................ 
Wykonane projekty/przedsięwzięcia: 
...................................................................................... 
Zakres wykonywanych czynności w danym projekcie/przedsięwzięciu: .................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Okres od: ..............................do: ............................ 
Wykonane projekty/przedsięwzięcia: 
...................................................................................... 
Zakres wykonywanych czynności w danym projekcie/przedsięwzięciu: .................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
Etc.  

 
6. Podpis(y):  
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Załącznik nr 5 - wzór wykazu usług wykonanych/wykonywan ych przez 
Wykonawc ę  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego : .............................. 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie,  
ul. Brzegowa 69a 
57-100 Strzelin 
 
 

2. WYKONAWCA:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)  
   
   
 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), śE:  
 
Wykonałem/wykonuję (wykonaliśmy/wykonujemy) następujące usługi: 
 

Data wykonania 

L.p. 
Nazwa 

kontraktu 
Wartość 
w PLN 

Przedmiot usługi 
początek 

(data) 
zakończenie 

(data) 

Odbiorca  (nazwa, 
adres, nr telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy 

1.        
2.        
3.        

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające naleŜyte 
wykonanie/wykonywanie wskazanych w tabeli powyŜej usług. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upowaŜnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      
      

 


